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UCHWAtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLlTBJ LUDOWBJ 

61 - z dnia 26 mllj. 1978 f. W aprawie obsadzenia mandatu poselskiego w ok.ręgu wyborczym nr 55 (Rz •• 

LUDOWEJ 

Nr 18 

nów) 171 

UCHWAtA RADY MINISTROW 
, 

62 - nr 62 z dni a 22 maja 1978 r. o uchyleniu uchwały w sprawledetal!czneJ sprzedaży oraz jwla.dczenla 
usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej n. warunkach kredytu ratalnego 171 

Z A R Z Ą D Z E N J Al 

63 - Ministra Finansów z dnIa 20 maja \978 f . zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od 
kredytów udzielanych Jednos tkom gospodarki uspolecznlonej I nie uspołecznionej oraz osobom fizycl-
nym . . , 171 

64 - Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie kredytu bankowego na lakup artykułów przemy-
słowych i zapłatę należności za usługi 170 

65 - Ministra Finansów z dnia 24 maj a .1978 r. w sPTllwle ustalenia wzoru, Itopu l wagi monety nominalnej 
wartości 20 zł l lit 

66 - Ministrów Gospodarki Materia ł o wej, Energet yki l EnergII Atomowej oraz Górnictwa z dnia 15 Q141. 
1978 r. w sprawie opIat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo t dozór nad eksploatacją urz~
dzeń energetycznych l osób za trudnionych przy eksploatacji tych urządzali oraz wynagrodzenia 
członków komisji egzaminacyjnych . 182 

67 - Prezesa Głównego U rzędu Statystycznego I dnia 15 maja 1978 t. W sprawie Izczeg6łówego zakresu 
Narodowego Spis u Po wszechnego 1978 r. . 183 

61 

Ur:HW Ał.A SEJt..W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 26 maja 1978 r. 

w sprawie obsadzeI}la mandatu poselsldego 
w okręgu wyborczym nr 55 (Rzesz6w). 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej ludo wej - na podstawie art. 84 Ordynacji 
wybornej do- Sejmu [ rad narodowych - postana wia. że Obywatel Władysław 
Niemiec uz yskuje IMndat po s ła oa Sejm w okręgu wyborczym nr 55 (Rzeszów). 

Marszałek Sejmu: S. Gucwa · 
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UCHW AtA Nr 62 RADY MINISTlłOW 

z dnia 22 maja 1978 r. 

o uchyleniu u(:hwaly w sprawie d:tallczne~ sprzedaży oral świadczenia usług -dla ludooścl przez jednostki gOSpOłłMl.ł 
uspołecznionej Da warunkacb kredytu ratalnego. 

Radd ~I ini st rów uchwa la, co następuje: 

~ I. Ucbyla się uchwałę nr 198 Rady Minist ró w l dn ia 
I.t sierpnia 1913 r. w spraw ie detalicznej sp r zedaży Dnu: 
iwid dczenia usług rl.la . ludności przez .jednóstki gospodarki 

uspołecznionej na warunkach k.redytu ratalnego (Monitor 
Polski Nr 37, poz. 225). 

§ 2. Uchwala wcbodzi w życi e z dniem ! C7.erwCa 

1978 r. 
Prezes Rady Milłi~lrów ; P. )arollt,t:wl(;I 


